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ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ  
ΓΙΑ ΣΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΠΡΟ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ 

ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ  
«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ 

ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΕΔΕ» 
 

Το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ ςφμφωνα με τη ςχετική απόφαςη 
του Ειδικοφ Επταμελοφσ Οργάνου τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν (Συνεδρίαςη ΕΕ68/ 20.01.2012) 
ςασ γνωςτοποιεί ότι ςτο πλαίςιο τησ υλοποίηςησ του ζργου «Ανάπτυξη του Σμήματοσ 
Μηχανικών χεδίαςησ Προϊόντων και υςτημάτων δια τησ χρηματοδότηςησ από το 
ΣΜΕΔΕ», ενδιαφζρεται για την ςφναψη μίασ (1) ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ 
δικαίου για την παροχή ζργου ςτην Σφρο. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για λόγουσ ςυνάφειασ με το αντικείμενο και τισ απαιτήςεισ του 
παρεχόμενου ζργου και για την εξαςφάλιςη τησ ςωςτήσ εκτζλεςησ αυτοφ, θα πρζπει να 
διαθζτουν απαραίτητα τα παρακάτω προςόντα: 
 

1. Πτυχίο, κατά προτίμηςη Οικονομικϊν Επιςτημϊν ή Λογιςτικήσ, οποιουδήποτε 
Τμήματοσ ΑΕΙ τησ ημεδαπήσ ή Ελληνικοφ Ανοικτοφ Πανεπιςτημίου ΑΕΙ ή 
Προγραμμάτων Σπουδϊν Επιλογήσ ΑΕΙ ή ιςότιμοσ τίτλου ςπουδϊν τησ αλλοδαπήσ, 

2. Καλή γνϊςη Αγγλικήσ γλϊςςασ 
3. Γνϊςη Χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β) υπολογιςτικά 

φφλλα και γ) υπηρεςιϊν διαδικτφου 
4. Αποδεδειγμζνη εμπειρία ςχετική με τα αντικείμενα εργαςίασ θα ςυνεκτιμηθεί ςτην 

αξιολόγηςη 
 
Τα αντικείμενα εργαςίασ του ςυνεργάτη θα είναι: 
 
A. Η υποςτήριξη του ζργου «Ανάπτυξη του Τμήματοσ Μηχανικϊν Σχεδίαςησ Προϊόντων και 
Συςτημάτων δια τησ χρηματοδότηςησ από το ΤΣΜΕΔΕ 

1. Κατάρτιςη προδιαγραφϊν και πρωταρχική ζρευνα αγοράσ για την πραγματοποίηςη 

προμηθειϊν και την οργάνωςη και εξοπλιςμό των εργαςτηρίων ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ του Τμήματοσ  

2. Καταγραφή των αναγκϊν του Τμήματοσ ςε αναλϊςιμα είδη και πάγιο εξοπλιςμό 

 

B. Η Υποςτήριξη των Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων Σπουδϊν του Τμήματοσ ΜΣΠΣ 
3. Ζρευνα και διερεφνηςη για τη διαμόρφωςη του οργανωτικοφ πλαιςίου των 

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν 

4. Συλλογή και επεξεργαςία ςτοιχείων για την αξιολόγηςη των ΠΜΣ 

5. Προβολή των ΠΜΣ 
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Γ. Η υποςτήριξη του Γραφείου Προζδρου του Τμήματοσ ΜΣΠΣ και τησ γενικότερησ 
ανάπτυξησ του Τμήματοσ 

6. Δημιουργία μητρϊου τοπικϊν φορζων για ςφνδεςη του Τμήματοσ με την τοπική 

κοινωνία 

7. Οργανωτική υποςτήριξη για την πραγματοποίηςη ενεργειϊν και εκδηλϊςεων του 

Τμήματοσ (ενδεικτικά, Τελετζσ Καθομολόγηςησ, ςυνζδρια, ημερίδεσ, ςυναντήςεισ 

με φορείσ κλπ.) 

8. Καταγραφή και υποςτήριξη ειδικϊν διαδικαςιϊν αξιολόγηςησ του Τμήματοσ 

 
και τα παραδοτζα που αντιςτοιχοφν ςτισ ανωτζρω εργαςίεσ:  

1. Αρχείο τεχνικϊν προδιαγραφϊν/διαγωνιςμϊν/αναθζςεων   

2. Αρχείο καταγραφήσ αναγκϊν Τμήματοσ 

3. Ζκθεςη ολοκλήρωςησ εργαςιϊν 

4. Ζκθεςη ςτοιχείων για την αξιολόγηςη των ΠΜΣ 

5. Ζκθεςη ολοκλήρωςησ εργαςιϊν 

6. Μητρϊο τοπικϊν φορζων   

7. Εκθζςεισ ολοκλήρωςησ εργαςιϊν/αρχείο εκδηλϊςεων 

8. Ζκθεςη ολοκλήρωςησ εργαςιϊν 

 
Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 πρόταςη με πλήρη ςτοιχεία 

 βιογραφικό ςημείωμα 

 φωτοαντίγραφα τίτλων ςπουδϊν (ο υποψήφιοσ του οποίου η πρόταςη θα επιλεγεί 
θα πρζπει να καταθζςει νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα) 

 φωτοαντίγραφο αποδεικτικοφ ξζνησ γλϊςςασ (ο υποψήφιοσ του οποίου η πρόταςη 
θα επιλεγεί θα πρζπει να καταθζςει νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα) 

 βεβαιϊςεισ εμπειρίασ, ςυςτατικζσ επιςτολζσ και κάθε άλλο ςτοιχείο που κατά την 
κρίςη τουσ θα βοηθήςει ςτη διαμόρφωςη πλήρουσ άποψησ για την εμπειρία, τισ 
γνϊςεισ, την προςωπικότητα και γενικά την καταλληλότητα των υποψηφίων 

 
Επιπλζον, για πολίτεσ κράτουσ – μζλουσ  τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ απαιτείται πιςτοποιητικό 
ελληνομάθειασ Δϋ επιπζδου από το Κζντρο Ελληνικήσ Γλϊςςασ, από το οποίο θα 
αποδεικνφεται η πλήρησ γνϊςη και άνετη χρήςη τησ Ελληνικήσ Γλϊςςασ. 
 
Η αξιολόγηςη των ενδιαφερομζνων θα γίνει με ςυνζντευξη από επιτροπή που ζχει οριςτεί 
από την Προςωρινή Γενική Συνζλευςη του Τμήματοσ Μηχανικϊν Σχεδίαςησ Προϊόντων και 
Συςτημάτων και ζχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνϊν του Πανεπιςτημίου Αιγαίου 
(ΕΕ68/20.01.2012). Η μη εμφάνιςη ςτη ςυνζντευξη οδηγεί ςε αποκλειςμό από τη 
διαδικαςία επιλογήσ.  
 
Η αμοιβή του ατόμου που θα επιλεγεί, θα είναι ανάλογη των προςόντων του και των 
δυνατοτήτων που παρζχονται από τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου. Το χρονικό 
διάςτημα τησ ςφμβαςησ θα είναι δϊδεκα (12) μήνεσ, με δυνατότητα παράταςησ ανάλογα 
με τισ ανάγκεσ του Τμήματοσ Μηχανικϊν Σχεδίαςησ Προϊόντων και Συςτημάτων. 

 
Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων θα πρζπει να ζχουν υποβληθεί από τουσ υποψηφίουσ  το 
αργότερο ζωσ την Πζμπτη, 8 Μαρτίου 2012 και ϊρα 15:00 ςτην παρακάτω διεφθυνςη: 
 

Πανεπιςτήμιο Αιγαίου – Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Ζρευνασ 
Για την πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για την υποβολή προτάςεων προσ 
ςφναψη ςφμβαςησ μίςθωςησ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου για την παροχή ζργου ςτο 

πλαίςιο υλοποίηςησ του ζργου «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΕΔΙΑΗ 
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ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΣΜΕΔΕ» 
 του Τμήματοσ Μηχανικϊν Σχεδίαςησ Προϊόντων και Συςτημάτων 

(αριθμόσ πρωτοκόλλου ΕΛΕ_2012_0925) 
Λόφοσ Πανεπιςτημίου - Κτίριο Διοίκηςησ 

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη 
Υπ’ όψιν κασ Αλεξάνδρασ Κοντοφ 

τηλ. 22510-36700 
 

Ο φάκελοσ πρόταςησ υποβάλλεται είτε αυτοπροςϊπωσ, είτε με άλλο εξουςιοδοτημζνο από 
αυτόν πρόςωπο, εφόςον η εξουςιοδότηςη φζρει την υπογραφή του υποψηφίου 
θεωρημζνη από δημόςια αρχή, είτε ταχυδρομικϊσ. Στην περίπτωςη αποςτολήσ του 
φακζλου υποψηφιότητασ ταχυδρομικϊσ το εμπρόθεςμο τουσ κρίνεται με βάςη την 
ημερομηνία που φζρει ο φάκελοσ αποςτολήσ, ο οποίοσ μετά την αποςφράγιςη του 
επιςυνάπτεται ςτον φάκελο υποψηφιότητασ του ενδιαφερόμενου. Μετά την παράδοςη του 
φακζλου δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή από τον υποψήφιο ςτο περιεχόμενο του. 
 
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευθφνονται ςτην 
υπάλληλο κa Αλεξάνδρα Κοντοφ (τηλ. 22510-36700, fax 22510-36709, email 
alkon@aegean.gr). 
 
Η παροφςα πρόςκληςη θα δημοςιευθεί ςτην ιςτοςελίδα τησ Επιτροπήσ Ερευνϊν του 
Πανεπιςτημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και ςτον τοπικό ημερήςιο τφπο τησ 
Σφρου. 

 
 
 

Η Αντιπρφτανισ 
 
 

Καθηγήτρια  
Αγγελική Δημητρακοποφλου 

Πρόεδροσ Επιτροπήσ Ερευνϊν Πανεπιςτημίου Αιγαίου 
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